KERKBRIEF
Protestantse gemeente
te
Halfweg-Zwanenburg

Nieuwjaarsdienst
Zondag, 6 januari 2019
Voorganger
Ouderling van dienst
Organist
Beamer / Geluid
Kinderdienst
Oppasdienst
Collecte

10.00 uur

nr. 1586

: Mevr. drs. Marijke Gehrels
: Gerda Adolf
: Hans Jütte
: Marthe Kluijt / Hanne Kluijt
: aanwezig
: Cora Gerritse
: 1e Diaconie, 2e Kerk
3e Kerkgebouw

Na de dienst zijn we van harte welkom in de kerkzaal voor een kopje
koffie, thee of een glas limonade.
Wilt u gedurende de dienst uw mobiele telefoon uitzetten i.v.m. storing
aan de geluidsinstallatie.

Orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom door de ouderling van dienst
Intochtslied: Lied 100
Juicht Gode toe, bazuint en zingt
Stil gebed, bemoediging en groet
Kyrië- en glorialied: 1005
Christus ons licht
Aansporing tot heilig leven: Galaten 5:22-26 (NBV)
Lied 906: 1, 7 en 8
God is tegenwoordig
HET WOORD
Gebed om de Heilige Geest
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing Psalm 1 (NBV)
Zingen: Lied 1
Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Koraalvoorspel: Das alte
Jahr vergangen ist, J.S. Bach

Lied 912: 1, 2, 5 en 6
Neem mijn leven, laat het Heer
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed
Lied 371: gezongen Onze Vader
Collecte
Kinderen komen terug
TOT SLOT
Lied 913
Wat de toekomst brengen moge
Zegen (gemeente: gezongen drie maal amen)
Orgelspel

Medeleven
Mevr. Ita van den Horn is in de nacht van 1op 2 januari getroffen door
een hersenbloeding. Zij is inmiddels geopereerd en verblijft in het AMC.
We hopen dat de komende dagen meer duidelijk gaat worden over haar
situatie en herstel.
De bloemen uit deze dienst mogen met een groet gebracht worden
bij: mevr. H. Tangenberg -Dol
Er is vandaag ook een witte roos voor de Levi, dochter van Tim en Julie
Reemer én kleindochter van onze gemeenteleden Ingrid en Robert
Reemer.
Bedankje
Hartelijk dank voor de bloemen die wij van de Kerk mochten ontvangen
wegens ons 50-jarig huwelijk.
Vriendelijke groet, Piet en Greet Versluis - Hoekstra
Nieuwjaarsreceptie
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om samen het begin
van 2019 te vieren op onze nieuwjaarsreceptie met glühwein en een
oliebol.
Namens de kerkenraad, Leo Kranenburg
De collectes van zondag 30 dec. hebben het volgende opgebracht:
Diaconie € 116,30; Kerk € 108,10; Gebouw € 79,05
Afscheid van beamer en geluiddienst
Marthe en Hanne Kluijt zitten vandaag voor de laatste keer achter de
beamer en geluidsapparatuur. Zij hebben dit gedaan vanaf het begin in
2011. Hanne en Marthe, namens onze gemeente van harte bedankt voor
jullie inzet hiervoor!
Met vriendelijke groet, Leo Kranenbrug
Agenda voor de komende week
Maandag 07-01 09.00 uur
Schoonmaakploeg
20.00 uur
Comm. zondagmiddag concerten
Dinsdag 08-01 20.00 uur
Bijeenkomst leiding kindernevendienst (bij Janneke Stoffels)
Woensdag 09-01 20.00 uur
Moderamen
Zondag
13-01 10.00 uur
ds. J. Scheele Goedhart uit Amsterdam
Deze kerkbrief is verzorgd door Leo Kranenburg
Kijk voor meer informatie op onze website: www.protestantsekerkhalfweg.nl

